




الماجستير في االقتصاد  درجةَ  هذا البحثِ  حَ المناقشة منْ  رت لجنةُ قر  وقدْ 

 اإلسالمي  ف األولىرَ بتقدير ممتاز مع مرتبة الش 
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  ج 
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  د 

  

ص البحثملخ  

راسي للعام الد  اإلسالمي  رجة املاجستري يف االقتصادِ دَ  لِ يْ كميلي معد لنَـ هذا حبٌث تَ 
الب ماجد بن صاحل املوقد، وأشرف عليه فضيلُة هـ، وقد تقدم به الط ١٤٣٦ -هـ١٤٣٥

األستاذ بقسم االقتصاد اإلسالمي باجلامعة  عز الدين بن مالك الطيب حممد راألستاذ الدكتو 
  .اإلسالمية

، واحتوى على )الصفة منوذًجا(وسائل معاجلة الفقر يف العهد النبوي  :عنوان البحث
  .مقدمة، وفصل متهيدي، وفصلني يندرج حتَتها عدٌد من املباحث واملطالب، وخامتة، وتوصيات

، وبالتطبيق على أحد أهم هذه معاجلة الفقر يف العهد النبوي وسائلَ حث يُناقش الب
الوسائل، وهو منوذج أهل الصفة الذي تطلبْته مرحلة ما بعد اهلجرة من مكة إىل املدينة وما نَتج 

، عن ذلك من أسباب أدت إىل الفقر، وجاء منوذج الصفة كأحد أهم احللول النبوية ملعاجلته
  :وتظهر مشكلُة البحث من خالل طرْح التساؤالت التالية

  منوذج الصفة؟ رَ الفقر يف العهد النبوي عبْـ  كيف متت حماربةُ  -أ
  ؟الفقر يف العهد النبوي  ه يف حماربةِ الصفة فعاليتَ  هل أثبت منوذجُ  - ب
  ؟ة ووسيلةٍ في كي  منوذج الصفة يف العصر احلاضر؟ وبأي  ن تطبيقُ كِ هل ميُ  - ج

الذي ، على املنهِج الوصفي والتحليلي واالستنباطي - بعون اهللا وتوفيقه - ويقوم البحثُ 
ومعرفة كيفية ُمعاَجلَة ، �يعتمد على دراسة منوذج أهل الصفة ِبَوْصِفه كما كان يف عهد الرسول 

عاِصِر له وحتليل مدى جناحه وكفاءته؛ ليتم االستنباُط عن، النموذج للفقر
ُ
  مدى إمكانية التطبيِق امل

مقاصد  منوذج أهل الصفة يف حتقيق أهدافه، وحتقيقه ألهم  وخَلص الباحُث إىل جناحِ 
للمعادلة الرياضية  فريدٍ  حتقيقه لنموذجٍ ة والتوظيفية والتنظيمية، و قتصادي الشريعة، وكفاءته اال

 عالقة طردية بني زيادة املوار  نة وجودَ املتضم أهل  ق منوذجُ د وحتقق األهداف، بينما حق
الصفة إمكانية حتقق معادلة طردية بني نقص املوارد وحتقق األهداف، وإمكانية تطبيق 
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  :ومما أوصى به الباحثالنموذج يف العصر احلاضر 
ضرورة التأصيل العلمي ملناهج االقتصاد اإلسالمي بالرجوع للقرآن الكرمي واهلدي  .١

 .النبوي

 .قتصادية للعهد النبويام باملزيد من األحباث التطبيقية االالقي .٢

 .ربط الدراسات االقتصادية بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة .٣

أن تتضمن حبوث قياس الكفاءة االقتصادية معايري النجاح األخروي وما حيقُقه  .٤
 .الفرد لدينه ووطنه وأمته

ة بني نقص املوارد وحتقيق إعداد دراسات تتعلق مبدى حتقق العالقة الطردي .٥
 .األهداف

 .حث الدعاة وطلبة العلم توضيح الفرق بني التصوف وأهل الصفة .٦

وكيفية  إعداد دراسات تطبيقية للوسائل األخرى ملعاجلة الفقر يف العهد النبوي .٧
 .تطبيقها يف العصر احلاضر

رى عن عداد دراسات أخإالتوصية بتطبيق النموذج يف املساجد بشكل مباشر و  .٨
إمكانية تطبيق النموذج يف معسكرات الالجئني والسجون واألسواق املركزية 

 .ويئتها للتطبيق أسوة بالنموذج

 .�قتصادية من أقول الرسول الكرمي دراسة واستخالص النظريات اال .٩

قتصادية للصحابة رضوان اهللا عليهم، كوا دراسة واستخالص النظريات اال .١٠
 .�رعاها الرسول الكرمي  نتاج تربية وتنمية فكرية
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  و 
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  ح 

  
مةاملقد  

ال إله ْن وأشهد أ،  على الظاملنيال إ دوانَ وال عُ ، قنيللمت  والعاقبةُ ، منيالعالَ  هللا رب  احلمدُ 
 ده ال شريك لهوحْ ،  اهللاإال ، ى اهللا عليه وآله وصحبه ، ه ورسولهحممًدا عبدُ  وأشهد أنصل

 موسل.  

ة عن حلول جاد  اول جاهًدا البحثَ وحيُ ، الفقر العاملي من مشكلةِ  تمعُ عاين ايُ وبعُد ف
 نذر بوقوعِ ة تُ مات الدولي ة للمنظ اإلحصائيات الرمسي  كما أن ،  هللقضاء عليه أو التقليل من آثارِ 

لبحث كان لزاًما هذا ا م ضَ ويف خِ ، قراء يف العاملرد ألعداد الفُ املط  النمو  اءَ ة جر إنساني  كارثةٍ 
ي الرسول دْ ويف هَ ، العظيم عن هذه احللول يف الرتاث اإلسالمي  نبحثَ  أنْ  -سلمنيكمُ   -علينا

سس األُ  وكان من أهم ، األركان رة مكتملةَ متطو  ر اإلسالم دولةً الذي أقام يف صدْ ، �الكرمي 
، ل للثروةوالتوزيع العادِ ، املؤاخاة(: ة؛ منهاد عِ  مناذجَ  رَ الفقر عبْـ  االقتصادية اليت أقامها حماربةُ 

ا مم ، بالطابع االقتصادي اإلسالمي سمتْ ومناذج أخرى كثرية ات ، )حبثنا هذا منوذج الصفة حمل و 
  .ماملتقد  كر االقتصادي هذا الفِ  يف أعماقِ  ض علينا الغوصَ فرِ يَ 

ة يف على درجة العاملي  ت احلصولِ باتطل مُ  عن موضوع إلكمالِ  البحثُ  ا كان لزاًما علي م ولَ 
 وبعدَ ، اإلسالمي األصيل وبعد البحث يف النموذج االقتصادي ، سم االقتصاد اإلسالميقِ 

  :همسيتُ أع اختياري على موضوع استشارة مشاخيي وأساتذيت؛ وقَ 
  »)الصفة نموذًجا( النبوي  في العهدِ  جة الفقرِ عالَ ل مُ وسائِ «

ومعرفة إمكانية تطبيقه ، وتقييمه، هراسته من مجيع جوانبِ الفقر؛ لدِ  اربةِ وسائل حمُ  كإحدى
  .التقسيم املشار له أدناه فقَ احلاضر وَ  يف العصرِ 

ة العاألمهية للموضوعلمي:  

  :البحث احلايل يف مُ سهِ يُ 

  .هاوحتليل ل االقتصاديةاملشاكِ  درته على حل وقُ ، اإلسالمي  كر االقتصادي إبراز الفِ  - ١
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  .الفقر يف العهد النبوي  ق حماربةِ رُ فة طُ عرِ مَ  - ٢
 .منوذج أهل الصفة: ر هلذه الطُرق؛ ومنهاإمكانية التطبيق املعاصِ  - ٣

املوضوع اختيارِ أسباب:  
  .ظهارها للمجتمعإو ، النبوي  كر االقتصادي مزايا الفِ  على إبرازِ  العملُ  - ١
٢ -  وثهم إىل ني يف حبُ انصراف االقتصادي ة احلديثةالنظريات االقتصادي ، إىل ما  اهِ دون االجت

  .من حلول يف اإلسالمِ 
 ١.الفقراء يف العاملَ  زيادة عددِ  - ٣

 :الدراسات السابقة

، اقتصر جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، أبو تراب الظاهري: أصحاب الصفة - ١
  .املؤلف رمحه اهللا على تعداد أمساء أهل الصفة فقط 

٢ - ة ةبذة يف بيان نُ رجحان الكففاحلافظ حممد بن عبدالرمحن : من أخبار أهل الص
، الرياض، دار السلف، وأمحد الشقريات، مشهور بن حسن آل سلمان: حتقيق، السخاوي

  .إال إا مل تكن ذات طابع اقتصادي الصفةأخبار أهل  تضمن، هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

، املدينة، مكتبة املغامسي، تنيضب الفايدي: يف انتشار اإلسالمأهل الصفة ودورهم - ٣
  .يف نشر االسالم وترمجة لعدد كبري منهم  الصفة، تضمن شرح ألدوار أهل  هـ١٤٣٥

أهل الصفة بعيًدا عن الَوْهم واخليال؛ صاحل امحد الشامي، دار القلم، دمشق  - ٤
وشرح  الصفةر غري الصحيحة عن أهل تضمن نقض االوهام واألخبا، )٥٩: ص(هـ، ١٤١٢

  .لبعض أحواهلم 
                                                           

المنشورة على موقع المنظمة على شبكة  حصائية منظمة ا�مم المتحدةإتشير  ١١
  ١-http://www.un.org/ar/zerohunger/#&panel١ا.نرنت على الرابط 

قد أنشئء على الموقع قسم خاص مليون و ٨٠٠بأن عدد الجياع في العالم يقارب 
باعتباره أحد أھداف المنظمة ) تحدي القضاء على الجوع(للقضاء على الجوع بعنوان 

 لIلفية الحالية
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  ي 

 يف منشور محو، حبث حممد توثيقية، حممود تارخيية أصحاا، دراسة -تارخيها الصفة ـ٥
عن أهل  متميزة جداً وهي دراسة ،  )٢٩( العدد-املنورة املدينة ودراسات حبوث مركز جملة

وساعدت الباحث يف الوصول للمراجع األخرى    وقد كانت مرجعًا هامًا هلذا البحث الصفة
، وختتلف عن حبثنا هذا بكوا ليست  وتعريفها ومكاا وتارخيها ال سيما يف تراجم أهل الصفة

إضافة إىل عدم  الصفةدراسة إقتصادية متخصصة ومل تتضمن مجيع املصادر االقتصادية ألهل 
  .ة االإقتصادية من الناحي الصفةتطرقها لتقومي منوذج أهل 

إال أننا مل جند من خالل  الصفةهل أ تناولتكما يوجد دراسات أخرى قدمية وحديثة 
 اجلانبِ بهذه الدراسة ستختص بينما ،  الصفةحبثنا أي دراسة إقتصادية متخصصة ألهل 

 بعون اهللا وتوفيقه للموضوع االقتصادي.  

  :ساؤالت التاليةالت عنجابة وتتحدد المشكلة في محاولة اإل

١ -  ة؟حمُ  تْ كيف َمتفاربة الفقر يف العهد النبوي عرب منوذج الص  

  هل أثبت منوذج الصفة فعاليته يف حماربة الفقر يف العهد النبوي؟ - ٢

٣ -  ة يف العصر احلاضر؟ وبأي كيفيف؟ووسيلةٍ  ةٍ هل ميكن تطبيق منوذج الص 

  :حدود البحث

  .ة منوذج أهل الصفة يف العهد النبويدراس: نيةااحلدود الزم

وخصوصاً  عد اهلجرة يف املدينة املنورةب دراسة احلالة االقتصادية للمسلمني: احلدود املكانية
  .منهم  الصفةأهل 

  :أهداف الدراسة

  .وصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان، ف عن حماسن االقتصاد اإلسالميشْ الكَ  - ١

 



  )اة نموذجً ف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

  ك 

حاَربة الَفْقر يف الَعْهد النَبويالصفة كأحد احلُ  ف عن منوذجشْ الكَ  - ٢
ُ
ودراسته ، لول مل

 قٍ بشكل متعم.  

  .كأحد وسائل ُحمارَبة الفقرِ ،  معرفة إمكانية التطبيق املعاصر لنموذج الصفة - ٣

  :خطة البحث

وذلك على ، وفهارس، وخامتة، وثالثة فصول، ومتهيد، مقدمة: تتكون ُخطة البحث ِمن
  :و التايلالنح

، وأسباب اختيار املوضوع، واألمهية الِعْلِمية للموضوع، وتشتمل على االفِتتاِحية: المقدمة
، وُخطة البحث، وأهداف البحث، وُحدود البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة

  .ومنهج البحث

وسائل معالجته في ، الفقر(في شرح مفردات العنوان : الفصل التمهيدي
  ):أهل الصفة، َعْهد النَبويال

  :وفيه ثالثُة َمطالب، حالة الفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث األول

  .َماِهية الفقر يف اإلسالم: الَمْطَلب األولُ 

  .أسباب الفقر يف الَعْهد النَبوي: الَمْطَلب الثاني

دَ : الَمْطَلب الثالث
َ
  .يناحلالة االقِتصادية للمسلمني يف اتمع امل

  :وفيه ستُة َمطالب، وسائل ُمعاَلَجة الفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث الثاني

ؤاخاة: الَمْطَلب األول
ُ
  .امل

  .الزكاة: الَمْطَلب الثاني

  .اَحلث على الصدقة والتبَـرع: الَمْطَلب الثالث
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  .اَحلث على العمل: الَمْطَلب الرابع

  .الوقف: الَمْطَلب الخامس

  .منوذج أهل الصفة: السادس الَمْطَلب

  :وفيه أربعُة َمطالب، التعريف بنموذج الصفة: المبحث الثالث

  .التعريف باسم الصفة: الَمْطَلب األول

  ).بدايتها وايتها(تاريخ الصفة : الَمْطَلب الثاني

  .مكان الصفة: الَمْطَلب الثالث

  .أصحاب الصفة: الَمْطَلب الرابع

  :وفيه ثالثُة َمباِحث، الموارد االقِتصادية ألهل الصفة: لفصل األولا

  :المصادر الذاتية: المبحث األول

  .العمل: الَمْطَلب األول

  .الغنائم: الَمْطَلب الثاني

  :الَمصادر الرسمية: المبحث الثاني

  .َمصادر بيت املال: الَمْطَلب األول

  .الزكاة: الَمْطَلب الثاني

صادر غري الرمسية: ث الثالثالمبح
َ
  .امل

  .الصَدقات واهلِبات: الَمْطَلب األول
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  .األوقاف: الَمْطَلب الثاني

  :وفيه َمبحثان، تقويم نموذج الصفة وإمكانية تطبيقه: الفصل الثاني

  :وفيه ثالثُة َمطالب، تقويم كفاءة نموذج الصفة: المبحث األول

  .قِتصاديةالَكفاَءة اال: الَمْطَلب األول

  .الَكفاَءة التـْوظيفية: الَمْطَلب الثاني

  .الَكفاَءة التنظيمية: الَمْطَلب الثالث

  :وفيه ثالثُة َمطالب، إمكانية التطبيق الُمعاِصر: المبحث الثاني

  .املساجد: الَمْطَلب األول

  .ُمَعْسَكرات الالجئني: الَمْطَلب الثاني

  .ج والتوصياتوفيها ذكُر أهم النتائ: الخاتمة
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  ن 

  :الفهارس

 .ةفهرس اآليات القرآني : أوًال 

 .فهرس األحاديث واآلثار: ثانًيا

صادر واملراجع: اثالثً 
َ
 .قائمة امل

  .فهرس املوضوعات: رابًعا

  :منهج البحث

، االستنباطي منهج دراسة احلالة واملنهجعلى  -بعون اهللا وتوفيقه - يقوم البحثُ : أوًال 
ومعرفة كيفية ، �منوذج أهل الصفة ِبَوْصِفه كما كان يف عهد الرسول الذي يعتمد على دراسة 

وحتليل مدى جناحه وكفاءته؛ ليتم االستنباُط عن مدى إمكانية التطبيِق ، ُمعاجلََة النموذج للفقر
عاِصِر له

ُ
  .امل

  :منهج التعليق والتهميش سيكون على النحو التالي: ثانًيا

مع كتابتها بالرْسم ، ورْقِم اآلية، بذِْكر اسم السورة ؛إىل ُسَورِهاعْزُو اآليات القرآنية 
 .الُعثماين

 .»...»وضع األحاديث الشريفة بني قوسني مزدوجني هكذا 

فإن كان يف الصحيحني أو ، ختريُج األحاديِث الشريفِة الواردة يف البحث ِمن ُكُتب السنة
، واجلزء والصفحة، ورْقم احلديث، والباب، الكتاب بذِْكرِ  ؛أحدمها فإين أكتفي بتخرجيه منهما

 .مع ذِْكر كالم أهل العلم عليه ِصحًة وَضْعًفا، وإن مل يكْن فيهما اجتهدُت بتخرجيه من َمظَانه

 .ترمجة خمتصرة لألعالم الذين َترُِد أمساؤهم يف ُصْلِب البحث
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  س 

 .توثيق ُنصوص العلماء وآرائهم ِمن ُكتُِبهم مباشرةً 

تَـَعلقة باملشروعتوثي
ُ
حسب ما تـَْقَتِضيه طبيعُة ، وعمل اجلداول الالزمة، ق اإلْحصائيات امل

 .البحث

ْصطََلحات والكلمات الغريبة الورادة يف البحث
ُ
 .التعريف بامل

 .وضبط ما حيتاج إىل ضبطٍ ، االْلِتزاِم بعالمات الرتقيم

 .ذِْكر خامتة البحث

 .كما يف اخلطة  -َوْضع الفهارس الفنـية الالزمة

الحق ذات العالقة بالدراسة
َ
  .إْن ُوِجَدتْ  -َوْضع امل
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